
 
 

Znalostní test 5/2010 
 

Aktuality v léčbě hypertenze, význam fixních kombinací 
 

1. Monoterapie hypertenze bývá úspěšná maximálně 
a. u 20-25 % nemocných 
b. u 40-50% nemocných 
c. u 60% nemocných 
 

2. Kombinační léčbu dvěma antihypertenzivy v nižších dávkách anebo fixní kombinaci 
upřednostňujeme při zahajování farmakologické léčby  

a. pokud jsou iniciální hodnoty TK ≥ 180 a/nebo ≥ 120 mm Hg a více  
b. pokud jsou iniciální hodnoty TK ≥ 160 a/nebo ≥ 100 mm Hg a více 
c. pokud jsou cílové hodnoty TK ≤130/80 
 

3. Nedávná metaanalýza Walda a spol. prokázala, že přidání antihypertenziva z jiné třídy bylo pro 
snížení TK a výskyt vedlejších účinků efektivnější než zdvojnásobení dávky jednoho léku a to: 

a. až o 50%  
b. až 2 x  
c. až 5x  
 

10 let studie HOPE  
 

4. Studie HOPE ukázala, že ramipril má organoprotektivní účinky v dávce: 
a. 2,5 mg 
b. 5 mg 
c. 10 mg  
 

5. Indikace ramiprilu  
a. lze paušálně přenášet na jiné léky ze skupiny ACE - inhibitorů  
b. nelze paušálně přenášet na jiné léky ze skupiny ACE - inhibitorů  
c.   všechny ACE - inhibitory mají stejné léčebné indikace 

 
6. studie ONTARGET prokázala, že podobných organoprotektivních účinků jako ramipril, dosahuje 

i léčba  
a. telmisartanem v dávce 80 mg 
b. telmisartanem v dávce 160 mg 
c. enalaprilem v dávce 2x10 mg 

 



Příprava pacienta léčeného warfarinem k operaci 
 

7. 3 dny po vysazení warfarinu  
a. u nejméně  20 % pacientů přetrvává INR vyšší než 2,0 
b. lze předpokládat, že u 95% pacientů pokleslo INR pod 1,5 
c. ještě nelze pacienta převést na nízkomolekulární heparin (LMWH) 
 

8. U nekomplikovaných extrakcí zubů  
a. je indikováno dočasné přerušení antikoagulační léčby 
b. není indikováno přerušení antikoagulační léčby  
c. není zvýšené riziko významných krvácivých komplikací, pokud je INR v rozmezí 2,0-

3,0  
 
9. Před plánovanou operací je nutno vysadit warfarin 

a. nejméně 5 dnů před zákrokem 
b. nejméně 3 dny před zákrokem 
c. 1 den před zákrokem   

 
10. Překlenovací léčba LMWH se v případě nutnosti vysazení warfarinu před operací zahajuje 

a. v den vysazení warfarinu 
b. při poklesu INR pod dolní hranici cílového rozmezí (2,0) 
c. 12 hodin před operací 

 
 
 
 


